
 

 

 

 

Република Србија 

Повереник за информације 

од јавног значаја и заштиту 

података о личности 

 
 

Тел:  +381 (0) 11 3408-900 

Фaкс:+381 (0) 11 3343-379 

Булевар краља Александра 15 

11000 Београд  

    office@poverenik.rs  

www.poverenik.rs  

  

 

Број: 021-01-00278/2016-01                                 Датум: 10. 2. 2017. године 

 

ПРЕГЛЕД 

 

решења Повереника донетих у 2016. години која нису извршена или по којима 

орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења  

(стање на дан 10. 2. 2017. године) 

 

 

 

1. Министарство привреде 

 тражилац информација: Савет за борбу против корупције 

 предмет бр. 07-00-03196/2016-03 

 тражене информације: информација у вези са уговором о пружању услуга 

управљања и саветовања закљученим између Железаре Смедерево, ХПК 

Менаџмент, ХПК Инжењеринг и Републике Србије, као и разлози због којих је 

наведени уговор раскинут, извештаје о извршењу уговорних обавеза из уговора. 

 

2. Министарство правде, Управа за извршење кривичних сакација, КПЗ Београд 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-01820/2015-03 

тражене информације: разлоге због којих је КПЗ Београд  омогућио 

„Интеркомерц“ д.о.о. зараду остварену од продаје намирница на кантини у износу 

од 96%. 

 

3. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-01748/2016-03 

тражене информације: информације у вези са записником о начину коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Сомбора. 

 

4. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

тражилац информација: "Да сачувамо Војводину" 

предмет бр. 07-00-04155/2014-03 

тражене информације: информације у вези са издатим решењем о наплати накнаде 

за одложени неопасан индустријски отпад. 

 

5. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 
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тражилац информација: Ветеринарска станица АЈ ВЕТ, Рума 

предмет бр. 07-00-02391/2014-03 

тражене информације: увид у конкурсну документацију Вет. станице Рума која је 

поднета на конкурсу за уступање послова из програма мера за период 2014-2016 од 

06.12.2013. 404-02-294/2/2013-05. 

 

6. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

тражилац информација: Удружење еколошки центар "Станиште", Вршац 

предмет бр. 07-00-01105/2016-03 

тражене информације: општине које су доставиле предлоге и документа за 

коришћење средстава буџетског фонда. 

 

7. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

тражилац информација: Еколошки покрет Нови Сад 

предмет бр. 07-00-01155/2015-03 

тражене информације: информације о томе да ли је хемикалија Циклохексанол 

отров и да ли се налази на листи отрова Министарства пољ.и заштите животне 

средине. 

 

8. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01157/2015-03 

тражене информације: копије дописа ПД "Пре-принт" доо из  Новог Сада на основу 

кога је упућен одговор истом субјекту под бројем  07-00-190/1/2013-01 од 

06.06.2013.год. 

 

9. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02957/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са третманом напуштених паса од 

стране прихватилишта Авеније МБ, Ново Село, Општина Врњачка Бања (хватање, 

одвожење, држање...) 

 

10. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину 

 тражилац информација: ЕПАР, Суботица 

 предмет бр. 07-00-00943/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са мерама које су предузете за 

одговорна лица Ловачког савеза Србије и Кинолошког савеза Србије који 

организују борбе животиња. 

 

11. Министарство пољопривреде и заштите животне, Управа за шуме 

 тражилац информација: ЕПАР, Суботица 

 предмет бр. 07-00-02149/2015-03 

 тражене информације: информације у вези утрошка буџетских средстава за развој 

ловства, "Serbian pure nature". 

 

12. Министарство рударства и енергетике 
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 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-01403/2015-03 

 тражене информације: копије пројекта по коме се спроводе детаљна 

хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања хотела Србија ТИС у 

Зајечару... 

 

13. Министарство унутрашњих послова( МУП ) 

тражилац информација: Иницијатива младих за људска права 

предмет бр. 07-00-02968/2015-03 

тражене информације: оперативни извештај бр. 13/15, сачињен од стране 

полицијских службеника ПУ за Град Београд, поводом одржавања јавних скупова у 

Београду 11.07.2015. године. 

 

14. МУП 

 тражилац информација: Полицијски синдикат Србије 

 предмет бр. 07-00-01963/2015-03 

 тражене информације: у вези копија закључака за покретање дисциплинских 

поступака за лаке повреде службених дужности, са исходима по покренутим и 

окончаним дисциплинским поступцима за запослене у МУП ПУ Крагујевац за 2012, 

2013. и 2014.годину 

 

15. МУП 

 тражилац информација: Синдикат српске полиције 

 предмет бр. 07-00-01400/2016-03 

 тражене информације: у вези вршења провера испуњености услова за рад и 

престанка рада запослених у Регионалном центру граничне полиције према Црној 

Гори МУП-у  

 

16. МУП 

 тражилац информација: Синдикат српске полиције 

 предмет бр. 07-00-00689/2016-03 

 тражене информације: документација у вези са запосленима којима је престао 

радни однос. 

 

17. МУП 

тражилац информација: адвокат 

предмет бр. 07-00-03648/2016-03 

тражене информације: Радно упутство Ц-01-(03,04,05)/01-03-2 у вези са 

вештачењем опојних дрога по налогу суда.   

 

18. МУП 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04150/2014-03 

тражене информације: у вези поступања службених лица поводом узимања отисака 

прстију и фотографија тражиоца у 2008.години 

 

19. МУП 
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 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01034/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са тим да ли су постојали захтеви, 

ургенције и слични дописи Основног суда из Пожеге у вези позива за саслушање. 

 

20. МУП  

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-03808/2016-03 

 тражене информације: у вези информација да ли се води истрага у вези са неким 

јавним предузећима из Кикинде и којим. 

 

21. МУП  

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04052/2016-03 

 тражене информације: информација о имену полицијског службеника који је 

сачинио одређену службену белешку. 

 

22. МУП 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03360/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са поступањем МУП-а по изјављеној 

жалби од 30.12.2011. 

 

23. МУП 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право, Београд 

 предмет бр. 07-00-03528/2014-03 

 тражене информације: имена лица која су 1999. као професионални пропадници ВЈ 

били команданти I и I оклопног балтаљона 15. оклопне бригаде ВЈ и I и II 

механизхованог батаљона 15 оклопне бригаде. 

 

24. Министарство спољних послова 

 тражилац информација: "Доста је било - Рестарт" 

 предмет бр. 07-00-04745/2014-03 

 тражене информације: копије документа који се односи на плаћање ПР услуга 

лобирања од 2012-2014. 

 

25. Министарство спољних послова 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02936/2014-03 

 тражене информације: информације о учинку дактилографа и плаћеним 

доприносима код ПИО. 

 

26. Министарство одбране, Војнобезбедносна агенција 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-02071/2015-03 

тражене информације: у вези увида у документ ВБА о инциденту на Паради поноса 

у вези напада на брата председника Владе и брата градоначелника Београда.  
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27. Министарство одбране, Војнобезбедносна агенција 

тражилац информација: SHARE фондација 

предмет бр. 07-00-01898/2016-03 

тражене информације: у вези са евиденцијама о броју захтева за приступ 

задржаним подацима за 2014. и 2015. 

 

28. Министарство одбране 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

 предмет бр. 07-00-00522/2015-03 

 тражене информације: да ли је Млађен Нишевић  током 1999. год. био начелник 

штаба 15. оклопне бригаде ВЈ. 

 

29. Министарство одбране 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

 предмет бр. 07-00-03079/2015-03 

 тражене информације: имена војних старешина који су у децембру 1991. били на 

дужности команданта 151. механизоване бриагде и 211. окб ЈНА. 

 

30. Министарство одбране 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право, Београд  

 предмет бр. 07-00-00097/2015-03 

 тражене информације: у вези добијања информације о статусу и кретању у служби 

Перовић Сергеја.   

 

31. Министарство одбране 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

 предмет бр. 07-00-01247/2015-03 

 тражене информације: ко је био командант 16. Граничног батаљона ВЈ 1994-1995.  

 

32. Министарство одбране 

 тражилац информација: Војни синдикат Србије, Сомбор 

 предмет бр. 07-00-04800/2014-03 

 тражене информације: информације о одговору на захтев за утврђивање 

репрезентативности од 26.8.2014. 

 

33. Министарство одбране 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право, Београд 

 предмет бр. 07-00-04223/2014-03 

 тражене информације: у вези са статусом и кретањем у служби Живковић 

Верољуба и дужности на којој је именовани био у 52. артиљеријско ракетној 

бригади током сукоба на Косову 1999. 

 

34. Министарство одбране 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право  

 предмет бр. 07-00-04221/2014-03 
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 тражене информације: у вези са статусом и кретањем у служби Винтар Здравка и 

дужности на којој је именовани био у 52. артиљеријско ракетној бригади током 

сукоба на Косову 1999. 
 

35. Министарство одбране 

 тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

 предмет бр. 07-00-04218/2014-03 

 тражене информације:  о статусу и кретању у служби Ђошан Милоша и дужности 

на који је именовани био у 52 артиљеријско-ракетној бригади током сукоба на 

Косову 1999. 
 

36. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право  

предмет бр. 07-00-04224/2014-03 

тражене информације: у вези са статусом и кретањем у служби Јефтовић Горана и 

дужности на којој је именовани био у Приштинском корпусу током сукоба на 

Косову 1999. 
 

37. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

предмет бр. 07-00-04225/2014-03 

тражене информације: у вези са статусом и кретањем у служби Копања Стеве  и 

дужности на којој је именовани био у 52. батаљону током сукоба на Косову 1999. 
 

38. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

предмет бр. 07-00-04222/2014-03 

тражене информације: у вези са статусом и кретањем у служби Младена Ћирковића 

и дужности на којој је именовани био у 15. оклопној бригади током сукоба на 

Косову 1999. 

 

39. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

предмет бр. 07-00-04220/2014-03 

тражене информације: у вези са статусом и кретањем у сужби Одак Златка и 

информације о дужности на којој је именовани био у 52. Артиљеријско-ракетној 

бригади током сукоба на Косову 1999. 

 

40. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право, Београд 

предмет бр. 07-00-04219/2014-03 

тражене информације: у вези са статусом и кретањем у служби Мићуновић Николе 

и информације у дужности на којој је именовани био у 113. војно територијалном 

одреду у Ђаковици током сукоба на Косову 1999. 

 

41. Министартво одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 
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предмет бр. 07-00-02633/2015-03 

тражене информације: у вези са ангажовиањем Зорана Ђокића на Косову 1999. 
 

42. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

предмет бр. 07-00-02631/2015-03 

тражене информације: инфорамције у вези са ангажовањем Радивоја Паравиње на 

Косову 1999. 
 

43. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

предмет бр. 07-00-02634/2015-03 

тражене информације: информације у вези са ангажовањем Стојана Коњиковца 

1999 на Косову. 
 

44. Министарство одбране 

тражилац информација: Фонд за хуманитарно право 

предмет бр. 07-00-02630/2015-03 

тражене информације: информације у вези са ангажовањем Владимира 

Стоиљковића на Косову 1999. 

 

45. Министарство финансија, Пореска управа 

 тражилац информација: Општинско јавно правобранилаштво општине Шид 

 предмет бр. 07-00-01331/2016-03 

 тражене информације: историјат догађаја у предмету утврђивања пореза на пренос 

апсолутних права између пореских обавезника "Агроглоб" д.о.о Нови Сад  " Агро 

Плус" доо Крагујевац. 

 

46. Министарство финансија, Пореска управа 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04001/2015-03 

 тражене информације: у вези података о броју и платним разредима за звање 

самостални саветник од Пореске управе филијала Сомбор. 

 

47. Министарство финансија, Пореска управа 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00829/2015-03 

 тражене информације: информације о достављању поднесака у вези са упућивањем 

на прегледе.  

 

48. Министарство финансија, Пореска управа 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-01700/2015-03 

 тражене информације: у вези копије свих записника ПУ о извршеној контроли од 

2008. до данас код пореског обвезника Family Dentist из Сурдулице. 

 

49. Министартво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
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 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02170/2015-03 

 тражене информације: да ли је инспекција рада примила у 2015. пријаву против 

компаније Куехне Нагел у вези кршења Закона о раду. 

 

50. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00499/2016-03 

 тражене информације : предлог Министарства на основу кога је Влада донела 

закључака у вези са ванредним усклађивањем војних пензија . 

 

51. Фонд за развој Републике Србије 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-04316/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са копијом закључка Владе РС које је 

примио Фонд за развој ради упознавања и реализације, у периоду 2012-2015.године, 

а који се односе на субјекат Железару Смедерево д.о.о. 

 

52. Агенција за осигурање и финансирање извоза  

 тражилац информација: новинар  

 предмет бр. 07-00-04993/2015-03  

 тражене информације: копија свих уговора које је Агенција склопила са фирмом 

Пинк Интернационал и спискови и друга документација из које се може сазнати са 

ким је све Агенција пословала у периоду од 01.01.2013. до 03.12.2015. године. 

 

53. Републичка дирекција за имовину 

 тражилац информација: Удружење грађана "Доста је било - Рестарт" 

 предмет бр. 07-00-04272/2014-03 

 тражене информације: информација у вези са куповином хотела Југобанке на 

Копаонику. 

 

54. Републички геодетски завод1 

 тражилац информација: Мрежа за реституцију 

 предмет бр. 07-00-00767/2015-03 

 тражене информације: Жалба на решење 07 број 07-58/2015 од 09 02 2015. у вези са 

подацима о структури и површинама земљишта у приватном, друштвеном, 

државном и осталим облицима својине власништва за територију РС, посебно са и 

без КиМ. 

 

55. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-03633/2015-03  

 тражене информације: копије листинга о укупном стажу за актуелног председника 

Владе и председника Републике Србије. 

                                                 
1  РГЗ је дописом 07бр.07-208/2015-3 од  15.12.2016.године, у вези са извршењем решења, 

обавестио Повереника да је тражиоца информација обавестио да не поседује захтеване податке јер 

РГЗ не води евиденцију земљишта према захтеваним критеријумима.  
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56. Архив Србије 

 тражилац информација: ПД Прототајп, Београд 

 предмет бр. 07-00-01103/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са јавном набавком мале вредности ЈН 

број 14-10/16/2014. која се односи на израду новог сајта. 

 

57. Архив Србије 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01497/2015-03 

 тражене информације: копија досијеа БИА за оца тражиоца инфрмације. 

 

58. Републички фонд за здравствено осигурање 

 тражилац информација: Иванчић и синови, Београд 

 предмет бр. 07-00-01327/2015-03 

 тражене информације: у вези исказане потрошње лекова у 2013 и 2014 на основу 

фактуриснаих услуга Фонду. 

 

59. РАТЕЛ 

 тражилац информација: Организација произвођача фонограма Србије 

 предмет бр. 07-00-04593/2014-03 

 тражене информације: информације у вези са копијама спецификација са подацима 

о броју претплатника и броју канала за аналогни, дигитални, ИПТВ и ДТХ систем. 

 

60. Агенција за реституцију 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00544/2015-03 

 тражене информације: доказ о достављању решења Министарства финансија 

странкама на подручју Крагујевца. 

 

61. Комисија за акредитацију и проверу квалитета 

 тражилац информација: Савет за мониторинг, људска права и борбу против 

корупције-Транспарентност, Трстеник 

 предмет бр. 07-00-01434/2016-03 

 тражене информације: копија рецензентских извештаја коришћених у процесу 

акредитације високошколских установа до 2009-2011. 

 

62. Републичка изборна комисија  

 тражилац информација: Републиканска странка 

 предмет бр. 07-00-01919/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са увидом и копирањем документације у 

вези избора 2016. 

 

63. Народна банка Србије 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01236/2015-03 
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 тражене информације: у вези записника са одржаних састанака између НБС, 

представника банака и представника удружења банака у вези стамбених кредита 

индексираних у ЦХФ. 

 

64. Народна банка Србије 

 тражилац информација: „Доста је било- Рестарт“ 

 предмет бр. 07-00-00361/2015-03 

 тражене информације:  достављање података о именима и презименима запослених 

у Народној банци Србије и др. 

 

65. Национални савет македонске националне мањине 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01376/2015-03 

 тражене информације: информација која се односи на Извештај о променама и 

стању рачуна бр. 840000-26172377 Национални савет, Интеза Банка. 

 

66. Привредна комора Србије 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00929/2016-03 

 тражене информације: о запосленима у Привредној Комори Србије, који су радни 

однос засновали у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2015.године. 

 

67. Инжењерска комора Србије 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр.07-00-02875/2015-03  

 тражене информације: копије потврде послодавца о радном искуству коју је 

кандидат Милутин Фолић, градски архитекта града Београда, доставио уз пријаву 

за полагање стручног испита из области урбанизма. 

 

68. Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00216/2016-03 

 тражене информације: копије акта Тужилаштва а организовани криминал у 

Београду бр. 2/09 од 16.03.2015. године, копије пресуде Првог основног суда у 

Београду бр. 453/211 од 04.04.2013. године, копије службених белешки 

Министарства за рад, запошљавање, борачака и социјална питања од 23.10.2014. и 

16.03.2015. године и др. 

 

69. Привредна комора Војводине, Нови Сад 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-03784/2014-03 

 тражене информације: информација у вези са финансијским извештајем о 

спонзорским издвајањима и донацијама од 2009-2013 за медије, спортске клубове и 

организације, хуманитарне акције и макретиншке услуге. 

 

70. Филолошко-уметнички факултет Крагујевац 

 тражилац информација: грађанин 
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 предмет бр. 07-00-02246/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са начином обрачуна плате и осталих 

примања на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. 

 

71. Пољопривредни факултет Нови Сад 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-02217/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са педигреом животиња, уговоре о 

ауторском делу у овкиру пројекта Главни одгајивачки програм унапређења 

сточарства у Војводини и извештај надлежних органа када је реч о издавању 

педигреа за 2014 и 2015. 

 

72. Стоматолошки факултет, Београд 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02137/2015-03 

 тражене информације: инфорамције у вези са увођењем рачунара у лекарске 

ординације на Клиници за максилофацијалну хирургију. 

 

73. Факултет за пословно индустријски менаџмент 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01543/2015-03 

 тражене информације: информације о могућности уписа на Факултет пре него што 

је Факултет добо дозволу . 

 

74. Научни институт за ветеринарство Србије 

 тражилац информација: Центар за владавину права 

 предмет бр. 07-00-03321/2015-03 

 тражене информације: примања, број запослених, трошкови репрезентације, 

исплаћене новчане казне и пенали. 

 

75. Стонотениски савез Србије 

 тражилац информација: Стонотениски савез Београда 

 предмет бр. 07-00-03296/2015-03 

 тражене информације: копија одлуке о саставу делегације СТСС на светском 

првенству у Кини и аудио снимак са седнице ИО СТСС у Алексинцу 20.02.2015. 

године. 

 

76. Ловачки савез Србије 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03218/2015-03 

 тражене информације: копије документа потписаног између председника ЛСС 

Драгана Шормаза и Антић Ивана из ЛУ Мирослав Златановић Мића, Житорађа. 

 

77. Клинички центар Ниш 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-03495/2015-03 
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тражене информације: списак запослених са износом новца којим им је исплаћен на 

основу допунског рада, копије уговора, копије записника УО итд. 

 

78. Специјална болница за рехабилитацију Гејзер, Сијаринска бања 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04385/2014-03 

тражене информације: копије Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплата плата 

запослених у јавним службама. 
 

79. Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04389/2014-03 

тражене информације: решавање стамбених потреба. 
 

80. Специјална болница за рехабилитацију Гејзер, Сијаринска бања 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04387/2014-03 

тражене информације: увид у евиденцију о укупном броју радника на одређено и 

неодређено време... 

 

81. Специјална болница за психијатријске болести, Горња Топоница 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-01339/2015-03 

тражене информације: информације да ли је у болници запослен супруг директорке, 

колико има економиста, да ли у болници ради ћерка заменика директора... 

 

82. Специјална болница за рехабилитацију Гејзер, Сијаринска бања 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04384/2014-03 

тражене информације: увид у пописане листе инвентара или основних средстава за 

постојеће "Цептер лампе" ... 

 

83. Општа болница Ужице 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02580/2014-03 

тражене информације: информација у вези  са извештајем лекара који су извршили 

порођај њене мајке(1979),здравствено стање, судбина рођене деце.  

 

84. Здравствени центар Ужице 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-03700/2014-03 

 тражене информације: информација у вези са уговорима о раду за докторе  

стоматологије, правнике, физиотерапеуте. 

 

85. КБЦ Земун, Београд 

тражилац информација: грађанин  

предмет бр. 07-00-00756/2015-03 
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тражене информације: информације у вези са примењивањем Закона о службеној 

употреби језика и писама, и које евиденције о обради података о личности воде. 

 

 

86. Телеком 

 тражилац информација: Савет за борбу против корупције 

 предмет бр. 07-00-01483/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са услугама оглашавања и маркетинга, 

рекламирања, ПР услугама које су уговорене и реализоване 2015. 

 

87. Телеком Србија 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-00458/2016-03 

тражене информације: документа о услугама уговореним са медијима и јавним 

гласилима у периоду од јануара 2010. до фебруара 2016. године.  

 

88. Железара Смедерево 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-01406/2016-03 

 тражене информације: уговор и исплаћени износи са предузећем BREMER 

INTERANATIONAL LIMITED I BREMER TRADING LIMITED.  

 

89. Железара Смедерево 

 тражилац информација: Савет за борбу против корупције 

 предмет бр. 07-00-02842/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са уговором о пружању услуга 

управљања и саватовања закљученим између Железаре Смедерево, ХПК 

Менаџмент, ХПК Инжењеринг и Републике Србије, као и разлози због којих је 

наведени уговор раскинут, извештаје о извршењу уговорних обавеза из уговора. 

 

90. Железнице Србије 

 тражилац информација: новинар  

 предмет бр. 07-00-00947/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са свим плаћањима медијима и јавним 

гласилима од 2010. до данас. 

 

91. Србијагас, Нови Сад 

 тражилац информација: Савет за борбу против корупције 

 предмет бр. 07-00-01482/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са услугама оглашавања и маркетинга, 

рекламирања, ПР услугама које су уговорене и реализоване 2015. 

 

92. Србијагас, Нови Сад 

 тражилац информација: новинар  

 предмет бр. 07-00-00948/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са свим плаћањима медијима и јавним 

гласилима од 2010. до данас. 
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93. Air Serbia 

 тражилац информација: Савет за борбу против корупције 

 предмет бр. 07-00-01479/2016-03  

 тражене информације: информације у вези са услугама оглашавања и маркетинга, 

рекламирања, ПР услугама које су уговорене и реализоване 2015. 

 

94. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02788/2015-03 

 тражене информације: иформација у вези са репрезентацијама на терет предузећа у 

2013, 2014, 2015. години. 

 

95. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд  

 предмет бр. 07-00-02789/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са службеним платним картицама у 

2013, 2014, 2015. 

 

96. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд  

 предмет бр. 07-00-02790/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са коришћењим службених аутомобила 

2013, 2014, 2015. године. 

 

97.  Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд  

 предмет бр. 07-00-02792/2015-03 

 тражене информације: копија свих интегралних и потписаних записника са седница 

Надзорног одбора одржаних током 2013, 2014, 2015. године. 

 

98. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд  

 предмет бр. 07-00-02791/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са бонусима и додацима на основне 

зараде у 2013, 2014, 2015. години. 

 

99. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд  

 предмет бр. 07-00-02793/2015-03 

 тражене информације: копија свих интегралних и потписаних записника са седница 

скупштине акционара одржаних током 2013, 2014, 2015. године. 

 

100. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02794/2015-03 
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 тражене информације: информација у вези са надзорима које је вршила инспекција 

рада током 2013, 2014, 2015. године. 

 

101. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02795/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са свим новчаним пеналима и казнама 

који су плаћени током 2013, 2014, 2015. године. 

 

102. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02796/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим лицима која су ангажована по 

уговору о делу током 2013, 2014, 2015. године. 

 

103. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02797/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим новчаним субвенцијама и 

олакшицама током 2013, 2014, 2015. године. 

 

104. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02798/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим новчаним субвенцијама и 

олакшицама које су примљене током 2013, 2014, 2015. године од Аеродрома 

Никола Тесла. 

 

105. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02799/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим новчаним субвенцијама и 

олакшицама које су примљене током 2013, 2014, 2015. године од Нафтне 

индустрије Србије. 

 

106. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02800/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим судским споровима током 2013, 

2014, 2015. године. 

 

107. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02801/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим трошковима образовања и 

стручног усавршавања током 2013, 2014, 2015. године. 
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108. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02802/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим трошковима маркетинга, 

оглашавања, промоција и ПР услуга током 2013, 2014, 2015. године.  

 

109. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02803/2015-03 

 тражене информације: копија свих интегралних записника о извршеним 

контролама од стране Пореске управе током 2013, 2014, 2015. године. 

 

110. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02804/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим отписаним потраживањима 

током 2013, 2014, 2015. године. 

 

111. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02805/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим донацијама и спонзорствима 

током 2013, 2014, 2015. године. 

 

112. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02806/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим бенефицијама, зарадама, 

накнадама, бесплатним авио картама и другим правима на терет предузећа током 

2013, 2014, 2015. године које су остварили чланови Надзорног одбора и 

представници акционара. 

 

113. Air Serbia 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 

 предмет бр. 07-00-02807/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са свим нето зарадама које су исплаћене 

менаџементу и руководиоцима средњег и нижег ранга и то за: септембар 2013, 

децембар 2013, јануар 2014, јун 2014, децембар 2014, јануар 2015 и мај 2015. 

 

114. Air Serbia 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-00323/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са бројем запослених у Етихад Ервејзу 

који су распоређени у Ер Србији, њихове плате и положај генералног директора Ер 

Србије. 

 

115. Air Serbia 
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 тражилац информација: Савет за борбу против корупције 

 предмет бр. 07-00-00185/2016-03 

 тражене информације: информације која се односи на заједничку документацију 

између "Аир Сербиа" и "Етихада" и то: Уговор о улагању,уговор акционара, уговор 

о пружењу услуга подршке… 

 

116. Дипос доо 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-04787/2015-03 

 тражене информације: информације на основу чега је одређивана вредност 

некретнина које су дате у закуп. 

 

117. Дипос доо 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-03898/2015-03 

 тражене информације: копије свих уговора о закупу које је Дипос закључио са 

правним или физичким лицима током 2013. и 2014. 

 

118. РДУ РТС 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-04863/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са примањима директора РТС, 

директора Радио Београда, директора других радио програма, свих уредника РТС и 

одређених новинара у РТС. 

 

119. РДУ РТС 

 тражилац информација: адвокат 

 предмет бр. 07-00-02063/2015-03 

 тражене информације: уговор закључен између РТС(Систем за припрему и 

емитовање Информативног програма) и AVID TEHNOLOGY Интернатионал. 

 

120. Застава возила ад Крагујевац у реструктурирању 

 тражилац информација: „Доста је било- Рестарт“, Удружење грађана  

 предмет бр. 07-00-04755/2014-03 

 тражене информације: копије меморандума о стратешком партнерству за кинеском 

фирмом JAC International и копије закључака Владе донетих с тим у вези. 
 

121. ЈП Електропривреда Србије 

 тражилац информација: Удружење грађана "Доста је било - Рестарт" 

 предмет бр. 07-00-04088/2014-03 

 тражене информације: информација у вези са копијама свих потписаних 

меморандума, протокола, предуговора, уговора са анексима и других докумената о 

сарадњи, намерама за сарадњу или облигацијама између ЕПС и Владе Уједињених 

Арапских Емирата. 

 

122. ЈП Поште Србије 

 тражилац информација: Центар за владавину права, Београд 
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 предмет бр. 07-00-04430/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са реализацијом уговора бр.04-5457/00-2 

од 30.5.2000. који је закључен између ЈП ПТТ Србија као продавца стана и 

Јоргованке Табаковић, садашње гувернерке НБС, као купца стана у Новом Саду. 

 

123. ЈП Пошта Србије 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-03233/2016-03 

 тражене информације: копије решења којим је основана Комисија за избор 

запослених за пословодство и тактичко/оперативно руковођење, а која је почела са 

радом 17. јуна. 

 

124. Виши суд Београд 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04341/2014-03 

 тражене информације: копије конкурсне документације поводом пријема у радни 

однос државних службеника на неодређено време за радно место судијског 

помоћника. 

 

125. Виши суд Београд 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-03975/2016-03 

 тражене информације: у вези са поступањем судије Зоране Трајковић у већем броју 

предмета.... 

 

126. Виши суд Београд 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-02714/2015-03 

 тражене информације:  у вези транскрипта са главних претреса у кривичном 

поступку који се води против Д.Ћ. и др. у предмету К.По1.27/13. 

 

127. Виши суд Београд 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04813/2015-03 

 тражене информације: докумената у вези са приговором судија на измену 

годишњег распореда послова Првог, Другог и Трећег основног суда у Београду.  

 

 

128. Други основни суд Београд 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00278/2015-03 

 тражене информације: износ извршених исплата на име дежурстава одређених 

судија за предходни поступак и доказа о уплатама. 

 

129. Основни суд Мионица 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03880/2014-03 
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 тражене информације: инфорамција у вези са досијеом подносиоца послат из 

Основног суда Ваљево у овај суд и када је тражен повраћај досијеа. 

 

130. Основни суд Смедерево 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02831/2016-03 

 тражене информације: у вези са случајем П.С. из Делиблата и злоупотребама и 

противзаконитим располагањем државним земљиштем.  

 

131. Основни суд у Пожаревцу  

 тражилац информација: ОРКА Београд 

 предмет бр. 07-00-01038/2015-03 

 тражене информације: списи свих предмета у вези са заштитом животиња и 

животне средине. 

 

132. Основни суд Параћин 

 тражилац информација: ОРКА Београд 

 предмет бр. 07-00-04490/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са кривичним поступцима о 

злостављању и убијању животиња, уништавању заштићеног природног добра, 

незаконитом лову и риболову, надриветеринарством и сл. 

 

133. Тужилаштво за организовани криминал 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03720/2014-03 

 тражене информације: инфорамција у вези његове екстрадиције из Црне Горе у 

Србију. 

 

134. Више јавно тужилаштво Београд 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-02705/2016-03 

 тражене информације: Жалба на решење ПИ.бр.53/16 од 07.7.2016. у вези 

документације предмета предистражног поступка који је вођен поводом пада 

хеликоптера Војске Србије, МИ 17. 

 

135. Више јавно тужилаштво Београд 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-04039/2016-03 

 тражене информације: Жалба на решење ПИ бр. 84/16 од 24 10 2016 - службена 

белешка у предмету Вишег јавног тужилаштва у вези пада војног хеликоптера. 

 

136. Више јавно тужилаштво Врање 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-00671/2015-03 

 тражене информације: информације из предмета Кт.бр.95/14 од 21 10 2014. 

 

137. Више јавно тужилаштво Чачак 
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 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02820/2016-03 

 тражене информације: копије докумената из којих се утврђује које активности и 

мере Тужилаштво предузело по његовој притужби коју је поднео Државном већу 

тужилаца 23.12.2015.године на рад ОЈТ у Чачку у предмету КТХ.бр.960/14 и ВЈТ у 

Чачку у предмету КТПО.бе.51/15... 

 

138. Прво основно јавно тужилаштво Београд 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02629/2016-03 

 тражене информације: инфорамција у вези са предметом овог тужилаштва КТ бр. 

8001/15. 

 

139. Основно јавно тужилаштво Ваљево 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-04502/2014-03 

 тражене информације: копије о броју сл.белешки од 01.01.до 30.11.2014. 

 

140. Основно јавно тужилаштво у Суботици 

 тражилац информација: ЕПАР, Суботица 

 предмет бр. 07-00-00254/2015-03 

 тражене информације: копије докумената о пријави против П.Н. и других лица. 

 

141. Основно јавно тужилаштво Велика Плана 

 тражилац информација: ОРКА, Београд 

 предмет бр. 07-00-01051/2015-03 

 тражене информације: информација у вези са уништењем, оштећењем, изношењем 

у иностранство и уношењем у Србију заштићеног природног добра, убијање и 

злостављање животиња, незаконит лов... 

 

142. Основно јавно тужилаштво Пожега 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01111/2015-03 

 тражене информације: копија списа предмета КТР 40/12 , посебно повратница.  

 

143. Адвокатска комора Србије 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-05007/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са професионалним статусом Драгана 

Богдановића. 

 

144. Адвокатска комора Војводине 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01350/2015-03 

 тражене информације: документи о поступању по притужби на рад адвоката из 

Суботице. 
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145. Адвокатска комора Војводине 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-02439/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са жалбом на рад адвоката из Суботице 

и број поднетих приговора на рад. 

 

146. Адвокатска комора Београда 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01196/2015-03 

тражене информације: информације у вези са решењем дисциплинске пријаве 

бр.3328 од 03. 07. 2014. 

 

147. Адвокатска комора Београда 

тражилац информација: адвокати 

предмет бр. 07-00-03229/2016-03 

тражене информације: копије одлуке УО АКБ бр. 3396-1-3/2016 донете на седници 

18.7.2016, записника са седнице и документа из којих произилази статус сваког 

појединачног члана УО. 

 

148. Град Београд 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-03969/2014-03 

 тражене информације: информација у вези са финансијским плановима прихода и 

расхода за 2014 свих установа културе. 

 

149. Град Нови Сад 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01086/2015-03 

 тражене информације: копије аката, докумената, одлука, итд. којима је дато у 

надлежност наведеном органу да у стамбеној области издаје уверења о 

конституисању скупштини зграде и избору председника зграде. 

 

150. Град Вршац 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01263/2015-03 

 тражене информације: износ дуговања одређених правних лица. 

 

151. Град Краљево 

 тражилац информација: Мрежа за реституцију 

 предмет бр. 07-00-03770/2015-03 

 тражене информације: копије решења 04-8341/1-63 из 1963, којим је одређена 

накнада експроприсане непокретности катастарска парцела старог премера 1089 и 

1092 обе КО Краљево. 

 

152. Град Јагодина 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01639/2015-03 
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 тражене информације: захтев од 04.09.2004. на основу којег је матичар 

неовлашћеном лицу израдио и предао извод и матичне књиге рођених за његову 

ћерку. 

 

153. Општина Прибој 

 тражилац информација: новинар 

 предмет бр. 07-00-03142/2015-03 

 тражене информације: конкурс за доделу средстава у области информисања у 

2014.год расписан 27.03.2014 . 

 

154. Општина Земун 

 тражилац информација: „Доста је било – Рестарт“ 

 предмет бр. 07-00-03105/2016-03 

 тражене информације: информације у вези плаћања услуга од стране Општине 

Вождовац у корист правног лица Profiler Team doo Beograd (Block & Connect, Right) 

од 2008 до данас. 

 

155. Општина Бачка Паланка 

 тражилац информација: "Да сачувамо Војводину", Товаришево 

 предмет бр. 07-00-03693/2014-03 

 тражене информације: информација у вези са захтевима од Агенције за борбу 

против корупције у 2013. 

 

156. Општина Мајданпек 

 тражилац информација: грађанин  

 предмет бр. 07-00-00148/2015-03 

 тражене информације: копије пријаве за два агресивна пса која су ухваћена 

23.04.2014. (Комунално-грађевинска инспекција, Мајданпек). 

 

157. Општина Мајданпек 

 тражилац информација: Удружење за заштиту животиња "Белка" 

 предмет бр. 07-00-03490/2015-03 

 тражене информације: информација о броју ухваћених и враћених паса. 

 

158. Општина Мајданпек 

 тражилац информација: грађанин 

 предмет бр. 07-00-01344/2015-03 

 тражене информације: документа која се односе на пројекат Иновације и 

рехабилитације водног снабдевања, Археологије, Чуда природе итд, одлука о 

категоризацији смештаја на адреси Казански поток. 

 

159. Општина Смедеревска Паланка 

 тражилац информација: Савет за борбру против корупције 

 предмет бр. 07-00-00384/2016-03 

 тражене информације: информације у вези са новчаним средствима добијених из 

буџета од 2011, по основу донација, трошење, јавне набавке итд. 
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160. Општина Бела Црква 

 тражилац информација: Национални савет чешке националне мањине, Бела Црква 

 предмет бр. 07-00-03425/2015-03 

 тражене информације: информације у вези са планом противпожарних мера за део 

објекта у коме се налазе просторије Савета као и информације о осигурању. 

 

161. Општина Бор 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00407/2015-03 

тражене информације: копије решења којим је фирма Гранд гума из Бора, 

ослобођена плаћања комуналне таксе за истицање фирме од 2009-2011. 

 

162. Општина Бор 

тражилац информација: Мултиетнички центар за развој регије Дунав 21 

предмет бр. 07-00-02740/2015-03 

тражене информације: информације у вези са тим да ли ће и када на дневном реду 

СО Бор бити Одлука о именовању Локалног антикорупцијског форума општине 

Бор... 

 

163. Општина Свилајнац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04954/2015-03 

тражене информације: копије кошуљице предмета студије о процени утицаја на 

животну средину постројења - аутоклава за третман медицинског отпада, на кат. 

пар. 5900/7 КО Свилајнац. 

 

164. Општина Власотинце  

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00575/2015-03 

тражене информације: информације у вези са лицима која су запослена по било ком 

основу од 01 01 2012 до данас. 

 

165. Општина Власотинце 

тражилац информација: одборник 

предмет бр. 07-00-02248/2015-03 

тражене информације: информације у вези са тим да ли је ДРИ известила СО 

Власотинце о ревизијама које се односе на субјекте ревизије који су у њеној 

надлежности. 

 

166. Општина Власотинце 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00392/2015-03 

тражене информације: информације у вези са инспекцијским прегледом градње 

ограде од шљако-бетонских блокова на локацији ул. Сутјеска 29. 

 

167. Општина Владимирци 

тражилац информација: адвокат 
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предмет бр. 07-00-03427/2014-03 

тражене информације: информација у вези са листом примљених приправника. 

 

168. Општина Брус 

тражилац информација: Еколошки центар "Станиште", Вршац 

предмет бр. 07-00-04517/2015-03 

тражене информације: информације у вези са завршним рачуном за 2013. и 2014. и 

извештаја о коришћењу средстава фонда за заштиту животне средине за 2013. и 

2014. 

 

169. Општина Нова Црња 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02452/2015-03 

тражене информације: информације у вези са копијом списка индиректних и 

директних корисника буџетских средстава у органима локалне самоуправе Нова 

Црња. 

 

170. Општина Бабушница 

тражилац информација: грађанин  

предмет бр. 07-00-01115/2015-03 

тражене информације: Жалба на решење број 037-10/2015 од 13.03.2015. коме је 

све исплаћено са економске класификације 414 - социјална давања запосленима 

износ од 1.524.653 дин у 2012. 

 

171. Општина Трговиште 

тражилац информација: грађанин  

предмет бр. 07-00-03949/2015-03 

тражене информације: информације у вези са санацијом штете од поплава реке 

Пчиње у 2010. и 2013. 

 

172. Општина Жабари 

тражилац информација: Нова Србија, Жабари 

предмет бр. 07-00-01132/2015-03 

тражене информације: Жалба на решење број 037-10/2015-03 од 20 03 2015. у вези 

обрачуна зарада и накнада од 2012 до 31 01 2015, правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места 

 

173. Општина Жабари 

тражилац информација: Нова Србија, Жабари 

предмет бр. 07-00-01264/2015-03 

тражене информације: ко је био у комисији за јавне набавке видео надзора 

инсталираног у општини Жабари. 

 

174. Општина Бела Црква 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02383/2015-03 

тражене информације: уговори, износ дневница, репрезентација 
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175. Општина Бачка Паланка 

тражилац информација: Еколошко удружење "Да сачувамо Војводину" 

предмет бр. 07-00-01230/2015-03 

тражене информације: број контрола које је комунална инспекција општине 

спровела у одређеним локалним предузећима и органима локалне самоуправе. 

 

176. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01072/2015-03 

тражене информације:  у вези састава Општинског већа.  

 

177. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00791/2015-03 

тражене информације: копије свих рачуна о плаћеној репрезентацији за хотеле, 

кафане, продавнице и др. за 2014. 

 

178. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00794/2015-03 

тражене информације: у вези службених возила за 2014, тј. потрошња горива, број 

пређених километара. 

 

179. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00790/2015-03 

тражене информације: у вези са прековременим радом, износом и датумом исплате 

за заменика председника и начелника општине Дољевац у 2014. 

 

180. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00789/2015-03 

тражене информације: у вези са службеним путовањима у земљи и иностранству за 

све запослене. 

 

181. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00792/2015-03 

тражене информације: у вези са исплаћеним накнадама запосленима због 

неискоришћеног годишњег одмора у 2014. 

 

182. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01215/2015-03 

тражене информације: у вези износа исплаћене месечне накнаде за превоз 

начелнику општине за 2013. 
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183. Општина Дољевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02482/2015-03 

тражене информације: у вези са прековременим радом за М.В. за јануар 2014 и 

друге. 

 

184. Општина Прокупље 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01712/2015-03 

тражене информације: копије одлука на основу којих су се делиле новчане помоћи 

по конту 472931 за период 2009.до 2013. 

 

185. Општина Прокупље 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-03860/2015-03 

тражене информације: обавештења у вези са провером пословања ЈП за заштиту 

животне средине општине Прокупља. 

 

186. Општина Бачка Паланка 

тражилац информација: Еколошко удружење "Да сачувамо Војводину" 

предмет бр. 07-00-03515/2015-03 

тражене информације: квалификација свих чланова Комисије за оцену програма  из 

области туризма, екологије и заштите животне средине. 

 

187. Општина Рума 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04958/2015-03 

тражене информације:  у вези са бројем одржаних седница сталних радних тела СО 

Рума и седница одборничких група од 01.7.2015. до 31.8.2015. 

 

188. Општина Рума 

тражилац информација: Омладински савет Рума 

предмет бр. 07-00-01651/2015-03 

тражене информације: копије записника са 12. сенице од 13 02 2015. на којој је 

донета одлука о расподели средстава из буџета за редовне активности и програма 

удружења са територије општине Рума. 

 

189. МЗ Дупљаја, Бела Црква 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02098/2015-03 

тражене информације: копије записника са седнице када је усвојен програм 

уређења, коришћења и заштите пољопривредног земљишта у државној својини у 

СО Бела Црква, и са седнице надлежног органа МЗ Дупљаја када је одлучено да се 

пријаве све неправилности Председнику владе и Министарству пољопривреде... 

 

190. МЗ Жуч 
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тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01710/2015-03 

тражене информације: одговор који се односи на потписане копије записника 

савета МЗ Жуч са седнице од 10.07.2014.год. 

 

191. МЗ Дупљаја, Бела Црква 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02097/2015-03 

тражене информације: информације у вези са поступком повраћаја утрина и 

пашњака месним заједницама на територије Општине Бела Црква. 

 

192. МЗ Штулац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01670/2015-03 

тражене информације: информације у вези са куповином гробних места на гробљу 

"Главица" у Штулцу: уговори, уплатнице и преглед заводне књиге за 

2012,2013,2014, до 15.03.2015. 

 

193. Градски центар за социјални рад Београд 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02685/2016-03 

тражене информације: записник са седнице управног одбора када је В.И. именован 

за директора. 

 

194. Градски центар за социјални рад, Београд 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02654/2015-03 

тражене информације: информације о радном статусу Д.С. у Одељењу Звездара.   

 

195. Градски центар за социјални рад Београд 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01643/2015-03 

тражене информације: евиденције о запосленима који раде или су радили у Центру, 

који су у контакту са станарима из стана бр. 1 ул. Краљице Наталије  

 

196. Средња економска школа Лозница 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01544/2015-03 

тражене информације: да је тражилац информација, народни посланик и професор 

у школи, помињан у негативном контексту 

 

197. Угоститељско-туристичка школа, Београд 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01733/2015-03 

тражене информације: информације у вези записника са поновљеног одељенског 

већа од 28.12.2012. год. 
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198. Средња школа "Жикица Дамјановић", Смедревска Паланка 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00391/2015-03 

тражене информације: информације колико коштају испити за ванредне ученике у 

2011/12/13/14, колико је школа прикупила средстава од ванредних ученика и на 

шта су та средства утрошена. 

 

199. О.Ш."Бранко Радичевић", Чента 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00249/2015-03 

тражене информације:  о утрошку средства  из донације од ТА Минос травел из 

Зрењанина намењене екскурзији ученика. 

 

200. О.Ш."Милоје Закић", Куршумлија 

тражилац информација: СРС, Куршумлија 

предмет бр. 07-00-01578/2015-03 

тражене информације: информације у вези са коришћењем сала у школи, тужби за 

накнаду штете. 

 

201. О.Ш."Владислав Петковић Дис", Грљан 

тражилац информација: грађанин  

предмет бр. 07-00-04650/2015-03 

тражене информације: информације у вези са информацијом ко је држао наставу 

грађанског васпитања у другом циклусу 2015-2016. 

 

202. Предшколска установа Звездара, Београд 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01812/2015-03 

тражене информације: копије уговора са ПУ Звездара и оверене листинге 

конкретних задужења и уплата за 2011, 2012, 2013 и 2014. - вртић Облачак. 

 

203. Предшколска установа Врачар 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-02942/2015-03 

тражене информације: копија уговора закљученог приликом уписа детета у вртић 

"Бубамара".  

 

204. Завод за изградњу града Београда 

тражилац информација: Народна техника, Савез организација за техничку култгуру 

Југославије, Београд 

предмет бр. 07-00-03630/2015-03 

тражене информације: информације у вези са доставом уговора о куповини стана. 

 

205. Позориште на Теразијама 

тражилац информација: Самостални синдикат Позоришта на Теразијама 

предмет бр. 07-00-02486/2014-03 



29 

 

тражене информације: копија у вези са допуном текста Правилника о организацији 

и систематизацију послова  Позоришта на Теразијама. 

 

206. Дом здравља Врачар 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00759/2015-03 

тражене информације: информације у вези са примењивањем Закона о службеној 

употреби језика и писама, и које евиденције о обради података о личности воде. 

 

207. Дом здравља Раковица 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00736/2015-03 

тражене информације: у вези доставе одлука, решења, записника у вези пријема у 

радни однос на неодређено време доктора стоматологије у Служби за здравствену 

заштиту зуба у ДЗ Раковица. 

 

208. Студентски центар Суботица 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04295/2014-03 

тражене информације: копије свих општих аката који су на снази, списка радника и 

ко од њих добија плату, уговора који су закључени са трећим лицима. 

 

209. Дирекција за изградњу Бујановац 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-01768/2015-03 

тражене информације: копија о износу и месту улагања у инфраструктуру током 

2013/2014 на целој територији општине Бујановац. 
 

210. Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-03049/2015-03 

тражене информације: информације да ли је Данило Голубовић, државни секретар 

у министарству, ангажован по било ком основу у Институту и колико је за то 

плаћен. 

 

211. Народни музеј Крушевац 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01920/2015-03 

тражене информације: обрачунски листови плата од новембра 1999. до маја 2009. 

из којих подносилац може видети обрачунаване коефицијенте. 

 

212. Нишки културни центар, Ниш 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-00755/2015-03 

тражене информације: копије платних листића, месечних рачуна за мобилни 

телефон за директора и фактуре за поправку службених аутомобила у 2014. 
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213. Фудбалски клуб "Радник", Сурдулица 

тражилац информација: ДС Сурдулица 

предмет бр. 07-00-00478/2015-03 

тражене информације: колико је новца уплаћено из буџета општине Сурдулица ФК 

Радник-у, Сурдулица од 01.01.2008 до 31.12.2014. по годинама...  

 

214. СРЦ Пионирски град 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-00478/2016-03 

тражене информације: уговори о корушћењу простора и објеката које је СРЦ 

потписао са физичким и правним лицима од 2003. 

 

 

215. ЈП "Наш стан", Ковачица 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-04943/2015-03 

тражене информације: информације у вези са ангажовањем адвоката, извршеним 

наплатом комуналне накнаде, износ уплата свим адвокатима и сл. 

 

216. ЈП "Пословни простор" Врачар 

тражилац информација: „Доста је било – Рестарт“ 

предмет бр. 07-00-04268/2015-03 

тражене информације: информације о последњем ажурираном статусу 2015. години 

потраживања ЈП Пословни простор Врачар од закупца пословног простора . 

 

217. ЈП ГСП, Београд 

тражилац информација: Савез озбиљних синдикалаца ГСП 

предмет бр. 07-00-04565/2015-03 

тражене информације: уговори који су склопљени између ГСП-а и APEX 

SOLUTION TECHNOLOGY доо са свим припадајућим анексима. 

 

218. ЈП ГСП Београд 

тражилац информација: "Транспарентност Србија", Београд 

предмет бр. 07-00-01913/2016-03 

тражене информације: трошкови услуга превоза за митинг СНС-а у "Арени" у 

априлу 2016. 

 

219. ЈКП Информатика, Нови Сад 

тражилац информација: грађанин  

предмет бр. 07-00-01755/2015-03 

тражене информације: копије документа колико је поступака наплате потраживања 

по основу комуналних и сл. услуга ЈКП Информатика покренуло пред 

извршитељима од 01. 01 .2013., којим извршитељима, који су били критеријуми за 

избор извршитеља. 

 

220. ЈКП "Информатика", Нови Сад 

тражилац информација: грађанин 
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предмет бр. 07-00-02897/2015-03 

тражене информације: информација у вези са начином и критеријумом одабира 

адвокатске канцеларије у поступцима принудних наплата, као и финансијских 

података у вези са ангажовањем адвокатских канцеларија. 

 

221. ЈКП "1. МАЈ", Крупањ 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-00517/2015-03 

тражене информације: документи у вези са канализационом мрежом и речним 

коритом. 

 

222. ЈП "НАШ СТАН", Ковачица 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00120/2016-03 

тражене информације: да ли су уговорне правне услуге са адвокатима у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

 

223. ЈКП "Зеленило", Панчево 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-00820/2015-03 

тражене информације: број гробних парцела на православном и католичком гробљу. 

 

224. Ветеринарска станица Јагодина доо 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01062/2015-03 

тражене информације: подаци о стерилисаним животињама и бројевима чипова.  

 

225. ЈП "Зоохигијена", Зајечар 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01480/2015-03 

тражене информације: копија Протокола о раду, који су обавезни да имају и по 

коме раде у прихватилиштву за напуштене животиње у Зајечару. 

 

226. Дневник-новине и часописи, доо Нови Сад у стечају 

тражилац информација: грађанин 

предмет бр. 07-00-01660/2015-03 

тражене информације: број продатих примерка и њихових огласа. 

 

227. "Лука" Нови Сад 

тражилац информација: новинар 

предмет бр. 07-00-03166/2016-03 

тражене информације: информације у вези са уговором о закупу пословног 

простора потписан између Луке Нови Сад и Lear Corporation доо Београд, Стари 

град. 

 

228. ЈКП "Рача" 

тражилац информација: новинар 
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предмет бр. 07-00-04126/2016-03 

тражене информације: у вези са уговором и анексима склопљеним са Републичком 

дирекцијом за воде у вези са пречишћењем отпадних вода, конкурсну 

документацију за све јавне набавке у вези пречишћењем отпадних вода, извештаје 

о релизацији уговора, све привремене ситуације, спискове свих плаћања. 

 

 

 

 

Број неизвршених решења по органима власти: 

 

- Министарства: 50 

- Други републички органи и организације: 35 

- Републичка јавна предузећа: 38 

- Органи у области правосуђа: 24 

- Органи и организације у локалној самоуправи: 67 

- Локална јавна предузећа: 14 


